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Naše obec

Vážení spoluobčané,
myslím, že i třetí čtvrtletí potvrdilo
zvláštnost roku 2020. Sdělovací prostředky nás během prázdnin strašily vysokými teplotami a výsledkem
bylo – nejméně tropických dnů za poslední roky. Byli jsme přesvědčováni
o velkém suchu a ve skutečnosti napršelo nejvíce za posledních deset let.
Mám dojem, že informace kolem nemoci Covid-19 jsou v obdobném duchu. Lidi co nejvíce vystrašit a vytvořit
ve společnosti napětí. Informace jsou
mnohdy protichůdné. Ochrana občanů před nemocí se zvrhla v politický
boj a boj o přiznání co možná největších finančních náhrad. Za posledních
20 let jsme různých pandémií zažili už
celou řadu – ptačí chřipku, nemoc šílených krav, prasečí mor, MERS, SARS,
Ebolu a jiné. Věřím, že při dodržení
hygienických opatření a nařízení se to
zvládne i nyní.
Během prázdnin se na facebooku rozběhla diskuse ohledně psů v obci, pod
heslem „Pozor pes“. Správně by asi
bylo – „Pozor psi“. Obec má vydanou
obecně závaznou vyhlášku o pohybu
psů v obci. Někteří pejskaři však vyhlášku nedodržují – pes na vodítku
s náhubkem, volný pohyb psa pouze na vymezených místech. To platí
i o sběru výkalů po pejscích. Maminky
si pak stěžují na hromádky u hracích
prvků v Bloudníku. Stěžují si i zaměstnanci obce, že při sečení trávy na ně
„nějaký poklad“ přiletí. Problémem
jsou toulající se psi po obci. Není, kdo
by je odchytil. Policie ČR nemá odchyt
zvířat v kompetenci. Obecní policii ne2

máme. Zaměstnanci obce nejsou vyškoleni a vybaveni a odchytová služba
nefunguje – není kam se obrátit. Budeme rádi, když se někdo přihlásí a odchytovou službu bude vykonávat. Se
zájemcem sepíšeme dohodu. Odchyt
zůstal nyní na dobrovolnících. Kdo
zvíře odchytí může ho odevzdat na
obecním úřadě. Pro tyto případy je na
dvoře obecního úřadu připraven kotec
pro toulavé psy. Přechodné ubytování
už využila celá řada pejsků. O umístěných zvířatech vždy informujeme
v rozhlase, na webových stránkách
obce, informaci zasíláme rovněž do
okolních obcí. Pes má být naočkován
a načipován. Na kontrolu čipů jezdí
paní veterinářka. Bohužel podle čipů
jsme neudali ani jednoho psa. Někteří
psi své majitele nenajdou. V tomto případě máme uzavřenou smlouvu s útulkem „Voříšek“ v Čechách pod Kosířem.
Umístění jednoho zvířete přijde obec
na 10.000,- Kč. Máme v záměru při placení obecních poplatků ze psů vytvořit
podle čipů rejstřík psů a jejich majitelů.
Bude sloužit k rychlejšímu dohledání
majitele – bohužel pouze v obci. Jsou
však případy se špatným koncem. Dojde k pokousání osob, k poničení majetku. S pokousáním psem má v obci
zkušenost již několik osob. Útočníky
byla celá řada psů od různých majitelů.
V těchto případech je potřeba se obrátit
na policii, ta má pravomoc a kompetenci případy řešit. Vyřešené případy
pak postupuje na přestupkové oddělení do Prostějova. Obec má uzavřenou
s Městem Prostějov veřejnosprávní
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smlouvu o výkonu přestupkové agendy. Za řešení přestupku obec městu
platní 10.200,- Kč ročně. Pokuta za pokousání může dosáhnout až 20.000,- Kč,
v případě recidivy až 30.000,- Kč. Nejsem přítelem přestupkového řízení.
Drtivá většina chovatelů psů se chová
zodpovědně a ohleduplně k ostatním.
Bohužel je pár nepoučitelných, na které je potřeba se zaměřit. Zastupitelstvo
obce na svém zasedání pověřilo kontrolní výbor dohledem nad dodržováním OZV o pohybu psů.
Často bývá dotaz od občanů, jak to
bude s barevnými popelnicemi a kompostéry, na které byl dotazník. MAS
Hanácký venkov Doloplazy podával
dvě žádosti o dotaci. Do první obec
požádala o barevné popelnice pro
všechny občany, o dva velkoobjemové
kontejnery a o kontejner na plechovky. V této žádosti MAS neuspěla, ale
předpokládá se, že ministerstvo navýší
prostředky pro pokrytí žádostí. Proto
čekáme, jak se situace vyvine. V případě, že se dotace neobdrží, pořídíme
hnědé popelnice na bioodpad z rozpočtu obce. Nákup popelnic a zahájení
svozu bude řešen v roce 2021. U svozu
jsou ve hře dvě varianty – využití služeb odpadové firmy nebo obec pořídí
svozový kontejner a bude bioodpad
svážet sama. Na kompostéry MAS podala druhou žádost o dotaci, ta se nyní
vyhodnocuje a výsledek bude pravděpodobně znám ke konci roku. Vedle
obchodu obec buduje plochu na umís-

tění nádob na tříděný odpad – papír,
plast, sklo, oblečení, plechovky. Budou
zde umístěny sběrné nádoby – od nástěnky a od bývalé telefonní budky.
Kdo bude mít vyřazené elektrické spotřebiče, může je pak zde také odkládat.
Tato změna přispěje k úpravě vzhledu
okolí hlavní cesty v obci.
V letních měsících se pracovalo na fasádě budovy školky. Firma Stavitelství
Kyselák s.r.o. dokončila druhou etapu
zateplení budovy a postavila novou
zídku. Firma Kovo – Oral vyrobila výplně a branku. Zaměstnanci obce zkulturnili zahradu a odstranili padající
zídku mezi hřištěm a zahradou. V plánu je na podzim vysadit ovocné stromy
v zahradě.
Pomalu se rozbíhá projekt „Revitalizace vybraných ploch – zeleň v obci“.
Práce provádí firma ing. Vávra z Kroměříže.
Pro větší informovanost občanů, obec
pořídila novou službu „mobilní rozhlas“. Podmínkou fungování služby je
přihlásit se do aplikace. Zprávy budou
chodit přihlášeným lidem na e-maily.
Služba bude postupně nabíhat v říjnu
letošního roku.
Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, abych vám popřál hezké podzimní dny. Doufám, že proti covidová
opatření nás příliš nezasáhnou.
Přeji vám všem hlavně pevné zdraví.
Eduard Novotný,
starosta obce
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Usnesení č. 18/2020 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 15. 6. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu Bc. Jarmilu Zbožínkovou a pana Petra Buriánka
3. účetní závěrku mateřské školy za
rok 2019, Rozvahu, Výkaz zisku
a ztráty, Přílohu, Inventarizační
zprávu a zápisy z kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.
4. výsledek hospodaření účetního
období za rok 2019 a převedení výsledku hospodaření do rezervního
fondu
5. účetní závěrku Domova u rybníka
Víceměřice za rok 2019, Rozvahu,
Výkaz zisku a ztráty, Přílohu, Inventarizační zprávu a zápisy z kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.
6. zlepšený výsledek hospodaření za
rok 2019 na hlavní činnost a zlepšený výsledek hospodaření na
hospodářskou činnost
7. účetní závěrku Obce za rok 2019,
Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty,
Přílohu, Inventarizační zprávu
a zápisy z kontroly dle zákona
č. 320/2001 Sb.
8. závěrečný účet obce za rok 2019,
zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019, a to bez
výhrad
9. rozpočtové opatření Obce Víceměřice č. 5/2020
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10. uzavření Směnné smlouvy, předmětem je směna pozemků
11. kupní smlouvu, předmětem je
prodej domu č.p. 66
12. přijetí dotace od Olomouckého
kraje pro JSDH, a to na opravu přenosné motorové stříkačky a příslušenství
13. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi
obcí Víceměřice a Olomouckým
krajem pro JSDH
14. založení transparentního účtu
k dofinancování stavby pavilonu
DZR Domova u rybníka u ČSOB
15. finanční dar pro Olomoucký kraj
na finanční sbírku Povodně 2020
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení ZO z minulého zasedání
2. zprávu o činnosti obecního úřadu
3. zprávu o činnosti mateřské školy
4. zprávu o činnosti Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
5. Inventarizační zprávu Domova
u rybníka Víceměřice, Inventarizační zprávu MŠ Víceměřice a Inventarizační zprávu Obce Víceměřice za rok 2019
6. zprávu o plnění plánu oprav a investic na rok 2020
7. zprávu finančního výboru

Víceměřice

Usnesení č. 19/2020 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 7. 9. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu p. Jarmilu Hubenou a p. Luboše Novotného
3. výši odpisů MŠ pro rok 2020
4. rozpočtové opatření č. 5/2020 Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
5. rozpočtové opatření č. 6/2020 Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
6. rozpočtové opatření č. 7/2020
Obce Víceměřice
7. rozpočtové opatření č. 8/2020
Obce Víceměřice
8. změnu č. 1 územního plánu Víceměřice
9. strategický plán rozvoje obce Víceměřice na období 2020/2025
10. kupní smlouvu – výměra 50 m2
11. zařazení území obce Víceměřice
do územní působnosti MAS Hanácký venkov, z.s. na programové
období 2021 – 2027
12. smlouvu, jejímž předmětem jsou
služby spojené s projektem „Revitalizace vybraných ploch v intravilánu obce Víceměřice“
13. smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru projektanta
14. veřejnou sbírku pro účely výstavby pavilonu DZR v Domově u rybníka, p.o.
15. pověřené pracovníky určené k veřejnosprávní kontrole v MŠ, Domově u rybníka a na obecním úřadě

16. neposkytnutí finanční podpory
pro Klub radost
17. finanční příspěvek ve výši 500,- Kč
pro ČZS ZO Němčice nad Hanou
18. zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu – zpevnění
plochy pod kontejnery
19. předání k hospodaření jedné místnosti v areálu „Vítovo“ Domovu
u rybníka
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
2. zprávu o činnosti obecního úřadu
3. zprávu o činnosti Mateřské školy
Víceměřice
4. čerpání rozpočtu MŠ za ½ roku
2020
5. zprávu o činnosti Domova u rybníka Víceměřice
6. čerpání rozpočtu Domova u rybníka Víceměřice za ½ roku 2020
7. rozpočtové opatření č. 4/2020 Domova u rybníka Víceměřice
8. čerpání rozpočtu Obce Víceměřice
za ½ roku 2020
9. rozpočtové opatření č. 6/2020 starosty obce
10. zprávu finančního výboru
11. zprávu kulturního výbor
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zprávičky z naší školičky…
Všichni, kteří k nám chodíte nebo
chodíte třeba jenom kolem, jste si jistě
všimli, jakou změnou si naše školička
prošla. Po prázdninách je opravdu jako
nová. Má krásný zelenožlutý kabátek,
novou branku, plot a velikou zahradu pro děti, kterou se podařilo zvětšit
zbouráním plotu do sadu a vykácením
starých uschlých stromů. Místo nich
budeme společně sázet nové tak, aby
všem přinášely užitek a vznikne tady
nový chodník, na kterém se budou
moci děti prohánět na koloběžkách
a odrážedlech. Školka je úplně k nepoznání a dětem se moc líbí. Ke změnám
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došlo také v interiéru školky. V šatně
dětí se snížily stropy a nové osvětlení
zajišťuje krásně osvětlený prostor. Třída čekala na děti krásně vymalovaná
a nazdobená.
V letošním školním roce je skladba dětí
trošku jiná než v ostatních letech. Velká
převaha chlapců má vliv na každodenní činnosti a hry ve školce. Místo kočárků se tu více prohání autíčka, vlaky
a dinosauři.
První týden jsme si společně zavzpomínali na prázdniny a věnovali jsme se
především těm nejmenším, kteří přišli
do školky poprvé. Učili se poznávat

Nový vzhled mateřské školy

Víceměřice

svoji značku a orientovat se v novém
prostředí mateřské školy. Všichni nováčci jsou z Víceměřic a mezi dětmi mají
kamarády. O to jednodušší je pro ně
zvládnout adaptační období ve školce.
Abychom se vzájemně lépe poznali,
proběhla v září také schůzka s rodiči
všech dětí, na které jsme si ujasnili, co
od sebe můžeme vzájemně očekávat.
Tentýž den jsme uspořádali na zahradě „Bramboriádu“. Děti soutěžily, dováděly na zahradě a všichni společně
jsme opékali špekáčky. Bylo to moc příjemné odpoledne.
V současné době se děti věnují podzimním tématům. Povídáme si o sklizni na
poli a na zahradě, učíme se nové básničky, písničky, cvičíme a hrajeme hry.

Děti si zdobí svými výtvory prostory
školky – jsou moc šikovné. V měsíci
září nás také navštívil pan Dan Taraba
a zahrál dětem pohádku „O Šípkové
Růžence“. Ve školce proběhla logopedická depistáž u všech dětí a rodiče
měli možnost domluvit se na další spolupráci s paní logopedkou.
První měsíc školky je tedy za námi.
Počasí nám zatím přeje, tak můžeme
trávit hodně času venku na zahradě. To
mají děti nejraději.
Ještě jednou moc děkujeme Obci Víceměřice za krásnou školku a přejeme
Vám všem hodně zdraví v této nelehké
době.
Děti a zaměstnanci
MŠ Víceměřice

Ze života Domova u rybníka
Víceměřice
Vážení a milí čtenáři čtvrtletníku „Naše
obec“, dovolte nám ve zkratce vás informovat o dění v naší organizaci.
I v letošním roce jsme pro naše uživatele připravili mnoho akcí a výletů. V letních dnech se senioři vydali poznávat
krásy zámku Plumlov a Lednice. Dále
se podívali do Luhačovic, vyškovské
Zoo a také vycestovali do Prostějova,
kde výlet zakončili chutným obědem.
Uživatelé Domova se zdravotním postižením se rekreovali a kochali krásnou přírodou v Jeseníkách, navštívili
muzeum zemědělské techniky v Hošticích – Herolticích a naše hasičské družstvo se jelo podívat do „Hasičského
muzea“ v Čechách pod Kosířem. Samozřejmostí byly návštěvy koupaliště

v Moravských Málkovicích a Nezamyslicích.

Uživatelé na rekreaci v Jeseníkách
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Ve vestibulu Domova je k vidění výstava prací uživatelů na téma „Léto ve Víceměřicích“. Sociální úsek vyhlásil soutěž „O nejkrásnější mobilní zahrádku“,
do které se zapojil celý Domov.
Koncem června přichystal aktivizační
úsek pro zaměstnance Domova sportovní odpoledne v Dřevnovicích, kde
si mohli dobrovolníci „lehce“ zasportovat. S létem jsme se definitivně rozloučili akcí pod názvem „Cyklovýlet Více-

měřice a okolí“. Pro cyklisty bylo v cíli
nachystáno drobné občerstvení.
Z důvodu nejisté hygienicko-epidemiologické situace se nedají plánovat
a předpokládat další kulturní, sportovní a společenské akce. Veřejnost budeme operativně informovat o konaných
akcích na internetových a facebookových stránkách organizace.
Vít Fialka, aktivizační úsek, propagace

Účastníci cyklo-výletu

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
26. 6. 2020 – Otvírání naučné stezky (OÚ)
V prvním pocovidovém období, koncem
června, proběhlo odložené otevírání naučné stezky. Po pečlivých přípravách
trasy byl termín slavnostního prvního
prošlápnutí stanoven na 26. června na
8

čtrnáct hodin. Ve stanovenou dobu se
na oficiální první procházku po stezce
sešlo u úvodního prvního panelu asi 50
zájemců. Po krátkých informacích o vniku a autorech použitých materiálů a fo-
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tek na tabulích (kterými byli z větší části
p. Marcela Iránková a Petr Buriánek,
graficky je pak upravila p. Veronika
Césarová), následovalo oficiální pokřtění první tabule sektem – stejně tak jak to
vidíváme u významných akcí v televizi.
A pak už jsme vyrazili na trasu. Bohužel
hned dvě zastavení jsme museli vynechat a sním i nejkrásnější část procházky,
neboť den předen se Brodečka vylévala místy i do Svodnice, takže tam byla
voda a bláto. U dalších infopanelů už
všechno probíhalo dle plánu. Nečerpali
jsme psané informace, prohlédli fotky
a pak je rozhlédnutím po okolí viděli
v reálu. Kdo chtěl další informace k místu, tak pokud jsme věděli, rádi jsme podali i rozšířené informace ústně. A tak
turisté načerpali informace o vzniku hřiště, rybníčku, chaty, vyhlídky, železniční
trati, o původu Boží muky, o obyvatelích
luk, polí a v parku Svodnice nebo zvířecích obyvatelích, jež žijí v Brodečce či
v rybníku. A mnohé další zajímavosti
o místech, kterými jsme procházeli. Po
návratu do Bloudníku každý z účastníků otvírání obdržel limo, klobásu
a oplatek zdarma. K příjemnému posezení nám zahrála folk rocková formace
z Němčic nad Hanou s názvem H2OP.
ještě před slavnostním otevřením stezky
ji před námi ráno prošlo asi čtrnáct turistů ze Zlína. Jeden z nich tu totiž byl asi
14 dní předtím na vyhlídce a trasa stezky a výhledy se mu tak zalíbily, že sem
nalákal i své další přátele turisty. Věřím,
že slavnostní prošlápnutí stezky proběhlo důstojně, a že rodiče najdou čas
na procházku s dětmi, aby je seznámili
s historií i s přírodními zajímavostmi
z okolí Víceměřic. Na závěr ještě malá
ochutnávka, kudy vede stezka a co vás

na ni čeká. Možná si někdy v budoucnu
bude někdo listovat v časopise a stezka
už bude zaniklá, tak aspoň ať ví, kudy
vlastně vedla.
Začátek stezky je před Zámkem, kde se
dovíte něco o obci a Zámku. Šipka Vás
nasměruje k druhému zastavení, kde
najdete informace o říčce Brodečce, či
o nově zalesňovaném parku Aleje. Po
přejití mostku pak stezka pokračuje po
směru toku potoka až k silnici, kde se
po odbočení vlevo, po panelce, dostanete k Boží muce, před kterou se nachází zastavení třetí. Zde jsou informace
o vzniku a budování rybníčka, hřiště,
nebo o vlakové trati Brno – Přerov.
Odtud pak pokračuje po panelce trasa
vzhůru až na vrchol Kozlova. Nahoře
se na čtvrtém infopanelu dozvíte něco
o vodojemu, archeologickém nalezišti Kratiny nebo se můžete po širokém
okolí pokochat pohledem z Vyhlídky. Zpáteční cesta je po stejné panelce
dolů, zde nikam neodbočíte, ale vnoříte se po chodníčku do stínu stromů ve
Svodnici. Zde je přírodou skryt společenský přírodní areál Chata. Blízko ní
se na páté infotabuli dozvíte o fauně
a flóře, kterou lze vidět ve Svodnici. Po
polní cestě pak kousek pokračujeme
dolů nad Svodnicí, abyste se po chvíli
opět mohli vnořit do příjemného stínu
stromů, ve kterém dojdete až ke kamennému mostu. Poblíž něj se nachází
šesté a poslední zastavení, kde najdete
informace o obyvatelích potoka a zámeckého rybníka. Po načerpání informací, kterých je na panelech mnohem
víc než uvádím, už se vracíte polní cestou zpět k Zámku.
Petr Buriánek
9
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Účastníci otvírání naučné stezky

25. 7. 2020 – Pyžamová párty (SDH)
V sobotu 25. července 2020 pořádal
SDH a OÚ další ročník oblíbené prázdninové akce – Pyžamovou párty.
Od 17.00 hod se začali scházet účastníci akce ve Svodnici u chaty. Někteří
přišli v pyžamech a prošli bez placení.
Ti, kteří se nechtěli předvádět v pyžamech, přišli v běžném oblečení a zaplatili vstupné 50,- Kč. U pokladny si zájemci mohli zakoupit losy do tomboly.
Akce se konala v podvečerní době, aby
mohly přijít i děti. Těch se sešlo opravdu dost. Škoda jen, že většina z nich
přišla bez doprovodu rodičů.
Aby se nám děti nenudily, připravila
jsem si pro ně drobné úkoly.
Pyžamo ve mně asociuje večer a spaní. Už dlouhá léta je doba před spaním
10

spojená s Večerníčkem. A Večerníček
nosí krásnou čepičku. A tak děti dostaly za úkol vyrobit krásnou čepici z novinového papíru. Z druhé čtvrtky měly
vytvořit lodičku. Zajímavé bylo pozorovat děti při práci. Většina z nich nevěděla, jak čepici vytvořit. A tak zkoušely
nápovědu u rodičů. Ti si většinou věděli rady. Ale našli se i takoví, kteří již
zapomněli, jak se čepice dělá. S pomocí
rodičů a pořadatelů většina dětí úkol
zvládla dobře.
Za předvedené výtvory – čepice dobře
sedící na hlavě a lodička v ruce – si děti
zasloužily odměnu. Každý umělec dostal nafukovací balonek a sladkou odměnu. Na tanečním parketu si pak děti
hrály s balonky. Tím jsme vyplnili čas,

Víceměřice

který potřebovali pořadatelé k tomu,
aby připravili soutěž pro dospělé. Připravit stoly pro soutěžící bylo lehké.
Trošku práce dalo pořadatelům vybrat
nebo přesvědčit šest soutěžících, kteří
ještě nevečeřeli a hlavně dostali zrovna chuť na čerstvé tvarůžky. Za připravené stoly usedly dvě ženy a čtyři
pánové. Před nimi na stole se objevily
tácky s balíčkem tvarůžek, krajíc chleba, kousek másla a malé pivo. Úkol byl
jednoduchý – v co nejkratší době sníst
tvarůžky s chlebem a zapít to dobrým
pivem. Zatím, co pánové opravdu soutěžili, dámy si v pohodě vychutnávaly
dobrou večeři. Vítězem se stal pan Jaroslav Horák starší. Odměnu dostali
všichni účastníci.
Pan Vydlák pak připravil pro všechny
překvapení. Na promítací plátno pustil
video z Pyžamové party z r. 2010. Zde
bylo šest účastníků stejné soutěže. Seděli připraveni za stolem a již v tomto
roce obec Víceměřice předvedla roušky.
Zatím jen roušky pro soutěžící a takové, které zakrývaly jen nos. Ústa zůstala volná pro příjem sice chutné, ale ne
zrovna voňavé pochoutky.

Na akci nechyběla bohatá, i když soudě
podle cen, originální tombola. Hlavním
kritériem pro ty, kteří do tomboly přinesli ceny, bylo – zbavit se věcí, které
už sami nepotřebují, ale mohou udělat radost ostatním. Tombola probíhala úspěšně. Problém nastal v případě,
kdy cena obsahovala alkohol a vyhrálo
ji dítě. Zde zasáhl pan Horák a cenu
odložil s tím, že ji předá na druhý den
rodičům.
Během večera vybíral krásnou hudbu
k tanci i poslechu p. Vydlák. Hasiči zajistili občerstvení. Nabízeli klobásu, grilovaný hermelín, steaky kuřecí i vepřové. Vytočila se bečka piva. V nabídce byl
velký výběr nealko i alkoholických nápojů, slané pochutiny, sladkosti pro děti.
Před půlnocí jsme se rozloučili s posledními účastníky akce a rozešli jsme
se k domovům. Škoda, že nepřišlo více
rodičů se svými dětmi. I když letos
byla menší účast, akce se vydařila. Co
nás nejvíce trápilo, byly nálety komárů,
na které neplatily repelenty ani cigaretový kouř.
Margita Mézlová, kronikářka obce

8. 8. 2020 – Turnaj v Petanque (ČZS)
Uprostřed prázdnin, v sobotu 8. srpna
na hřišti v Bloudníku, proběhl turnaj
v petanque. Turnaj pořádali místní zahrádkáři s podporou Územního sdružení v Prostějově, pro členy zahrádkářských organizací z celého okresu.
Do turnaje se přihlásilo osm týmů napříč
okresem, které zápasy turnaje v koulené – jak zní pěkný český název pro tuto
pohodovou hru – odehrály na čtyřech

připravených hřištích. Vzhledem k téměř tropickému dni byly pro pohodu
hry nastavěny altány, které alespoň
trochu zachytily letní výheň. Hrálo se
systémem každý s každým, takže se hra
protáhla od 14 hodin až do půl sedmé
večer, téměř bez přestávek. Tříčlenné
zahrádkářské týmy hrály s obrovských
nasazením, ale bohužel bedna vítězů
má jen tři stupně. Na třetím místě skon11
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čil tým „Zahrádkáři – muži – Smržice“.
Druhou příčku obsadili „Víceměřičtí zahrádkáři“ – ve složení Jaroslav Horák,
Hana Kalvodová a Eduard Novotný.
Místo první patřilo týmu „Zahrádkářky
Čelčice“. Náš druhý nasazený tým „Zahrádkáři Mexiko“ – ve složení Andrea
Vaculíková, Libuše Iránková a Kateřina
Závadská – bohužel dosáhl jen na pátou
příčku. Diplomy a ceny pro každý tým,
které byly většinou kapalné, předávala
s místním předsedou i přítelkyně Vlasta Ambrožová z územního sdružení. Po
celé odpoledne bylo kromě tepelné pohody, zajištěno občerstvení a pitný re-

žim, pohodová hudba a okamžitá recesní tombola. Turnaj byl pro místní hráče
i malou vzpomínkou na přítele Ludvíka
Ševčíka, neboť za utržené peníze z doprodeje skalniček, které vypěstoval,
byly zakoupeny dvě sady petanqových
koulí, se kterými se v turnaji hrálo.
Závěrečné poděkování patří za materiální a technickou podporu obci Víceměřice, hasičům a i za dar od pana Jaroslava Ryšky. V neposlední řadě chci
poděkovat všem, kteří se na přípravě,
průběhu a následovném úklidu po turnaji podíleli.
Petr Buriánek

12. 9. 2020 – Mikroregion na kolech (OÚ)
I v tomto složitém roce pro společenské akce, proběhla díky obcích mikroregionu, tradiční cyklo-vyjížďka
napříč či křížem krážem regionem.
Letos ovšem byla bez dojezdové obce.
Vesnice byly jako vždy dobře připraveny na nápor cyklistů, který byl ovšem díky obavám o zdraví i absencí
nějakého cíle, bez následného vyhodnocení a kulturního programu, slabší.
O to déle a více si zase cyklisté podebatovali na jednotlivých zastávkách
v obcích se svými známými, jelikož je
tentokrát netlačil čas a povinnost dojet
k nějakému cíli.
Nejinak tomu bylo i u nás. Opět jsme
měli připraveno dostatek občerstvení.
Letos ale nebyla jako obvykle pomazánka škvarková, ale pro změnu masovo-salámová a spolu se zeleninovým
zdobením byla cyklisty vychvalovaná.
Na pitný režim byla připravena pramenitá voda s citronem a mátou nebo
12

rozpustná káva s mlékem. Kvůli ochranou před coronou byl před obecním
úřadem postaven na výdej občerstvení
vzdušný stan a i posezení pro odpočinek bylo s většími rozestupy stolů.
O pohodu návštěvníků se starala desítka zastupitelů, zaměstnanců obce,
členek kulturního výboru a zahrádkářů. Další tři zahrádkáři byli nahoře na
zahrádkářské výstavce, kterou tradičně
ve spolupráci s obcí připravujeme pro
možnost odpočinku a duševního vyžití
cyklistů.
Oproti loňským dvanácti stovkám kolařů jich letos obcí projela jen o trochu
větší polovina – přesněji asi 680 cyklistů. Za kulturní výbor chci poděkovat
všem, kteří se podíleli na zajištění akce
a velice dobře tak reprezentovali naši
obec.
Petr Buriánek

Víceměřice

ZE ŽIVOTA ZAHRÁDKÁŘŮ
8. 8. 2020 – Milé překvapení pro ČZS Víceměřice
Na závěr petanquového turnaje, po
vyhlášení výsledků, místní zahrádkáře
čekala ještě jedna milá událost. Přítelkyně Vlasta Ambrožová, jako zástupkyně Územního sdružení v Prostějově,
nám slavnostně předala diplomy za
poctivou práci pro rozvoj zahrádkářské organizace. Toto nejvyšší okresní
ocenění (na návrh od naší ZO) obdrželi
p. Jana Svobodová, p. Marcela Iránková, p. Jana Vytlačilová, p. Jiří Balher
(tomu teprve předáme) a p. Petr Buriánek. Tato událost byla trochu očekávaná, ale pak nás čekalo větší překvapení,
které jsme opravdu nečekali. Přítelky-

ně Ambrožová nám pro naši organizaci
předala čestné uznání od republikové
rady ČZS a pak pro nás vysoce hodnotnou stříbrnou medaili za přínos pro
rozvoj zahrádkářské organizace. Toto
velice hodnotné a vysoké zahrádkářské vyznamenání je podpořeno i drobným, ale i přesto nezanedbatelným finančním ohodnocením. Obdržení této
medaile a ocenění nás velmi potěšilo
a utvrdilo nás v tom, že naše práce
a činnost v organizaci není zbytečná.
Petr Buriánek

12.–13. 9. 2020 – Výstava ovoce, zeleniny a květin
Také v letošním zvláštním roce jsme
to riskli a uspořádali podzimní zahrádkářskou výstavu ovoce, zeleniny
a květin. S žádostí o zapůjčení výpěstků a s pozváním na výstavu, jsme písemně i rozhlasem oslovili všechny
občany a ti ani tentokrát nepřekvapili, takže v pátek odpoledne exponáty na výstavu přinesli opět jen skalní
zahrádkáři a příznivci. Ale i přesto se
nám díky finálnímu vytvoření aranže
p. Pavlou Novotnou, opět podařilo
vytvořit novou, neokoukanou, originální a zajímavou výstavu. Kromě
tradičního sortimentu zde letos byly
k vidění zajímavosti jablkohrušně
„Nashi“ od tří vystavovatelů – každé
úplně jiné, okurkopaprika „Ačokča“,
dva vzorky rostlin fíků, lagenárie,

maxi pórky a maxi cibule, či mužská
bylina „kotvičník“ a další. Letos díky
plísni chyběly hrozny vína, a jelikož
se nám odstěhovala paní Vytlačilová,
tak i bohatý sortiment rajčat a paprik,
které byly její zálibou. Přesto si myslím, že výstava byla druhově plná, zajímavá a vcelku bohatá na vzorky. Za
dva dny naši výstavku zhlédlo necelých 250 návštěvníků. Smutně jen chci
podotknout, že návštěvníků, jejíchž
cílem byla jen výstavka, bylo jako obvykle jen kolem čtyřicítky. Zbytek tvořili cyklisté, kteří si kvůli zvýšenému
nebezpečí covidu nezapomněli roušky a mohli tak naši výstavu navštívit.
Kolaři se stavovali zejména v sobotu –
díky akci Mikroregionem na kolech.
Domácím a hostům od zahrádkářů
13
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pak patřila spíše neděle, kdy si udělali
procházku s cílem, dali si u nás kafíčko se zákuskem nebo pokusili štěstí
v recesní tombole. Jsem rád, že se nám
výstava a návštěvnost celkem vydařila a uskutečnila se zase další zajímavá

akce v obci. Děkuji všem vystavovatelům za exponáty, pořadatelům a obci
za podporu při přípravě a zajištění
akce.
Petr Buriánek

Připravované akce zahrádkářů do konce roku –
dá-li COVID
I přes zvyšující se covidovou situaci nepřestáváme doufat, že se šíření
podzimní vlny viru zklidní a budeme
moci uspořádat dvě podzimní akce, na
jejichž přípravě pracujeme. Jejich uskutečnění ovšem závisí i od případné karantény a bezpečnostních omezení při
zapůjčení košíkárny, na které jsou naše
akce závislé. A co bychom tedy do konce roku chtěli ještě uskutečnit?
•

Na sobotu 24. října jsme plánovali
„Bazárek“. Je to nová akce – kdy
byste si na připravených stolech
v košíkárně sami mohli nabízet své
přebytky ze zahrady – brambory, jablka, dýně, zelí, med, ovoce,
zeleninu, atd., rukodělné výrobky, maminky si mohou nabídnout
k prodeji malé oblečení po dětech,

hračky, sportovní pomůcky, kočárky, kola a další věci, které by ještě někomu mohli sloužit. Akce by
byla určená pro předem nahlášené
prodejce z Víceměřic, nakupovat
by mohli i lidé z širokého okolí.
•

Další akcí je 28. a 29. listopadu tradiční Adventní výstava za stejných
pravidel jako v minulosti. Pokud
víte o nějakém výrobci se zajímavými sortimentem pro vánoční trhy,
dejte mu prosím na nás kontakt.

Toto jsou akce, které bychom chtěli
uspořádat, ale jak už jsem psal – vše
závisí od aktuální coronavirové situace
ve státě. Chci věřit tomu, že už jsme na
vrcholu a už bude jenom líp.
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA SK – MEXIKO
MEXICO CUP 2020
V sobotu 11. 7. 2020 proběhl XIV. ročník tradičního turnaje v malé kopané
„MEXICO CUP“ – memoriál Antonína Dostálíka (člena a spoluzakladatele
SK) v areálu Domova u rybníka ve Ví14

ceměřicích. Po mnoha letech nám vůbec nepřálo počasí, téměř celou sobotu
vydatně pršelo a k tomu se přidalo také
výrazné ochlazení.

Víceměřice

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, takže byla
naplněna kapacita turnaje a to konkrétně: domácí SK Mexico, SK Dřevnovice,
Lokomotiva Víceměřice „B“, Kobra
Kobeřice, Že-stav a dorostenci Nezamyslic. Po úvodním slově předsedy
SK Víceměřice Vladimíra Fialky a po
následném rozlosování se začalo „bo-

jovat“ o body, vše řídil také tradičně
rozhodčí p. Krátký. Obhájce a zároveň
vítěz posledních dvou ročníků, tým
Brodku u Prostějova se bohužel turnaje
nezúčastnil, protože byl již dříve přihlášen na turnaj v malé kopané v Otaslavicích („Metlích“), který se konal ve
stejný termín.

Jednotlivé výsledky:
SK Dřevnovice – Lokomotiva Víceměřice „B“

1:0

Že-stav – Nezamyslice (dorost)

7:1

SK Mexico – Kobra Kobeřice

3:3

Lokomotiva Víceměřice „B“ – Kobra Kobeřice

0:2

Nezamyslice (dorost) – SK Mexico

1:2

SK Dřevnovice – Že-stav

2:0

Že-stav – Lokomotiva Víceměřice „B“

4:0
PK 2:3

SK Mexico – SK Dřevnovice
Tento zápas byl v 2. poločase přerušen
a předčasně ukončen, důvodem bylo
vážné zranění (zlomenina) brankáře SK Mexico Pavla Iránka, který byl
převezen do nemocnice. Dnes už je po
operaci, takže mu přejeme hlavně brzké uzdravení bez jakýchkoli následků –

„všichni Ti držíme palce“. Po dohodě
všech zúčastněných týmů s ohledem na
špatný stav hrací plochy, nepříznivého
počasí a vážného zranění byl turnaj nakonec dokončen, nikoli však dohráním
zápasů, ale formou pokutových kopů,
na každé straně 5 penalt.

Kobra Kobeřice – Nezamyslice (dorost)

PK 1:3

Lokomotiva Víceměřice „B“ – Nezamyslice (dorost)

PK 4:2

SK Dřevnovice – Kobra Kobeřice

PK 2:4

Že-stav – SK Mexico

PK 1:2

SK Mexico – Lokomotiva Víceměřice „B“

PK 4:4

Kobra Kobeřice – Že-stav

PK 3:4
15
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TABULKA
POŘADÍ

MUŽSTVO

SKÓRE

BODY

1.

Že-stav

16:8

9

2.

SK Dřevnovice

10:9

9

3.

SK Mexico

13:12

8

4.

Kobra Kobeřice

13:12

7

5.

Nezamyslice-dorost

10:16

6

6.

Lokomotiva „B“

8:13

4

Hráči domácího SK Mexico:
Mira Musil, Jirka Dostálík, Petr a Radek
Fialkovi, Pavel Iránek („Čora“), Dominik
Matoušek, Zdeněk Špička, David Hájek
(„Čaba“) a Petr Stejkora („Pinďa“).
Nejlepší střelec:
Honza Machálek (Že-stav) – 4 branky
Kolem poledne byly naplánovány
2 exhibiční zápasy (klienti Domova
u rybníka proti výběru a zápas dětí),
ale bohužel kvůli počasí byl odehrán
pouze jeden a to tradiční zápas klientů
Domova u rybníka proti výběru, který
byl složen z hráčů domácího SK a dalších týmů, které se účastnily turnaje.
Utkání skončilo v normální hrací době
nerozhodně 1:1 a tak přišly na řadu pokutové kopy, kde byly úspěšnější hráči
Domova u rybníka v poměru 3:2, tímto
jim ještě jednou gratulujeme.
Účastnící turnaje se opět mohli těšit
na domácí prostředí, výbornou partu
lidí, bohatou tombolu a ceny, děti měly
k dispozici skákací hrad, tímto za něj
děkuji p. Přecechtělové ze Srbcí a také
STANu. Určitě se budu opakovat, ale
i tak je nutné aspoň touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na or16

ganizaci tohoto turnaje. A proto děkuji
za skvělý „catering“ – lahůdky z grilu,
které nám připravoval tradičně Jara
Kroupa („Baťa“) a Kamila Dostálíková.
Ve výčepu byla naše krásná děvčata
(Danča Dostálíková, Kamča Gottvaldová a Janča Musilová), která si pro
tuto příležitost nechala vyrobit nové
stylové šaty, bohužel jim nepřálo počasí, aby se mohly ukázat v plné kráse,
nevadí, příští rok si to snad vynahradí.
Poděkování patří také všem, co přispěli
k organizaci turnaje, členové: Pavel Iránek, Jirka Dostálík, Mira Musil, Jarek
Ryška, Radek Fialka a dalším, nechci
dále jmenovat, protože bych určitě na
někoho zapomněl a to by mě mrzelo.
Obrovský dík patří obci Víceměřice
v čele se starostou p. Novotným, bez jejichž pomoci si organizování turnaje už
nedokážeme ani představit a také místním spolkům – SDH a všem sponzorům, kteří přispěli. Také všem dalším,
co se podíleli, ať už finančně nebo jinak
na organizaci turnaje. Tento turnaj je
ukázkou toho, že spokojený a zároveň
aktivní život v obci je možný pouze při
vzájemné spolupráci, proto ještě jednou díky SDH Víceměřice a to konkrétně Emilu Vydlákovi za pomoc.
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Poděkování patří také rozhodčímu
p. Krátkému, který přispěl k výborné
atmosféře turnaje, a který se musel vyrovnat s velmi nepříznivým počasím.
„Snad už rozmrzl“.
Děkuji také Vám všem, kteří jste si našli chvilku a přišli jste podpořit všechny hráče, dali si něco dobrého na zub

a i přes nepřízeň počasí prožili klidnou
sobotu v blízkosti rodiny, přátel a kamarádů.
PS: No a na závěr Vám přeji hlavně
pevné zdraví…
Vladimír Fialka,
předseda SK Víceměřice – Mexiko, z. s.

Tým SK – Mexiko

ZE ŽIVOTA HASIČŮ
5. 9. 2020 – Hasičské závody ve Svodnici
I přes sílící hrozbu koronaviru se naši
hasiči postavili čelem a uspořádali již
10. ročník hasičské soutěže mladých
hasičů „O pohár starosty obce“. Za
krásného slunečného počasí se v sobotu ráno 5. září 2020 sjelo osm družstev
mladších a osm družstev starších žáků.
První místo v kategorii mladších žáků
obsadila přidružená obec Dlouhá Ves,

druhé místo pak Vrchoslavice. Našim
závodníkům se na domácí půdě nedařilo a s neplatným pokusem obsadili poslední místo. V kategorii starších žáků
dosažený čas 30,88 sekund stačil našim
borcům na celkové 6. místo. Na prvním místě skončili časem 19,85 sekund
Obědkovice před družstvem žáků z Doloplaz. Byly také vyhodnoceny nejrych17
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lejší proudy, u mladších Lucie Drábková SDH Vrchoslavice časem 18,44 s, ve
starších Patrik Burda SDH Obědkovice
časem 18,55 s. Největšími sponzory byl
Olomoucký kraj a Obec Víceměřice.
Vzhledem k celkové situaci, že se jed-

nalo o druhé závody mládeže v našem
regionu je snaha našich jednotek chválihodná a práce jejich vedoucích zaslouží plné uznání.
Květoslav Špaček, starosta 16. okrsku

Navzdory útoku koronaviru!
V sobotu 5. září 2020 se konal za krásného slunečného počasí již 19. ročník hasičské soutěže veteránů „O putovní pohár starosty 16. okrsku“. Pořadatelsky
se této akce již druhým rokem ujal SDH
Víceměřice. Účast devíti družstev veteránů a dvou družstev veteránek slibovalo hezkou podívanou a zajímavé boje.
Vždyť domácí borci postavili dvě družstva veteránů a spolu s „klukama“ Domova u rybníka a veteránek, jsme měli
čtyři družstva v soutěži. Nic na tom nemění fakt, že největší naší slabinou byla
naše stříkačka, která je na opravě v Opavě a moc nám chybí. Tak jsme se museli spolehnout na pomoc strojníka SDH
Brodek u Prostějova. Nakonec si nejlépe vedly naše veteránky a skončily na
druhém místě za veteránkami Doloplaz.
V kategorii veteránů se překvapivě dařilo klukům z Domova u rybníku a od třetího místa je dělily 3 sekundy. Zato obě
družstva našich veteránů nedokončila
požární útok a spolu s SDH Němčice nad
Hanou obsadily tři poslední místa soutěže. Soutěž veteránů vyhráli veteráni
Doloplaz před veterány Obědkovic,
na třetí příčce skočili veteráni Brodku
u Prostějova. Nejstaršími účastníky soutěže byli Eman Hubený z SDH Doloplazy a paní Vlasta Mézlová z SDH Víceměřice.
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I přes neúspěch našich družstev v soutěži je třeba poděkovat všem našim
členům za jejich práci při organizování a průběhu soutěže, která proběhla
v radostné pohodě, i když nám dnešní
doba příliš nepřeje.
Také musíme moc poděkovat sponzorům, kteří přispěli na naši zajímavou
soutěž. Byli to: obec Víceměřice, Jaroslav Záhora, Jaroslav Ryška, Pohostinství Bloudník – paní Zdeňka Zapletalová, SDH Víceměřice, SDH Hruška,
SDH Doloplazy, obec Obědkovice, Gita
a Vlastík Mézlovi, Eva a Květoš Špačkovi, Jaroslav Horák, od něhož byl
nejlepší a nejchutnější extrazit od naší
hodné „Fčeličky“. Děkujeme všem.
Proto s nadějí upíráme své zraky na jubilejní 20. roční, který nás čeká v sobotu
4. září 2021.
Květoslav Špaček,
starosta 16. okrsku
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ZE ŽIVOTA KLUBU SENIORŮ
Na začátek opět smutná zpráva, že nás
24. 6. 2020 opustila naše členka klubu
seniorů p. Jarmila Ševčíková. Byla pracovitá, kamarádská a oblíbená v kolektivu. Čest její památce.
3. července se uskutečnila beseda se
seniory, která se konala v košíkárně
Domova u rybníka. Sešlo se dvacet tři
seniorů. Paní Štvrtecká všechny přivítala, průběžně na harmoniku hrál p. Dražovský z Domova u rybníka, p. Iránková fotila a doprovázela hudbou. Paní
Anežka Novotná přečetla ze školní kroniky, děti z MŠ pod vedením p. Hubené a p. Pospíšilové přednesly básničky,
přišel i p. Mojtek za policii. Paní Štvrtecká seniory zabavila hádáním přísloví,
p. Kalvodová dala hádat rébusy a kví-

zy. Myslíme, že se při těchto aktivitách
všichni bavili. Z Domova u rybníka
jsme dostali občerstvení, p. Kalvodová
upekla rolády. Akce se povedla, všichni odcházeli domů s úsměvem na tváři.
2. 9. 2020 se další posezení uskutečnilo
v baru Domova u rybníka po domluvě
s p. Ředitelem. Z důvodu zákazu návštěv se nemohly besedy zúčastnit seniorky z Domova. Paní Štvrtecká všechny
přivítala, koupila hru BINGO, kterou si
všichni zahráli a moc se u toho pobavili.
Po hře BINGO jsem opět hádali kvízy,
přísloví, hráli různé hry a povídali si.
Na tomto setkání se sešlo třináct seniorů. Bylo to hezky strávené odpoledne.
Marie Štvrtecká, Hana Kalvodová

INFORMACE PRO OBČANY
Vážení spoluobčané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní
můžeme komunikovat moderně a efektivně. Díky této službě budete včas informování o dění v obci Víceměřice.
Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
• Novinky z úřadu přímo do telefonu
• Upozornění na krizové situace - výpadky energií,…
• Pozvánky na sportovní a kulturní akce
Jak se zaregistrovat?
1. Přes registrační formulář na adrese www.vicemerice.mobilnirozhlas.cz
2. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko
3. Vyplněním registračního letáku na obecním úřadě Víceměřice
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Recyklujte s hasiči – od roku 2013
Proběhlo dosud 11 svozů:
CHL

65 ks (ledničky, mrazničky)

VS

58 ks (pračky, myčky)

Bag

53 ks (drobné elektrospotřebiče)

LCD + monitory

108 ks

CRT

66 ks

Televizoru a monitorů

celkem 74 ks

CUKROVARSKÁ DRÁHA
Mojmír Leštinský
Tuto knihu si můžete zapůjčit v naší knihovně nebo si
ji můžete zakoupit v KNIHKUPECTVÍ CORONA.
www.corona-knihy.eshop-zdarma.cz
tel.: 222 311 311, 734 570 669

Připravované akce do konce roku 2020
Z důvodu nařízení vlády o dodržování protiepidemických opatření jsme nuceni připravované akce prozatím zrušit. Pokud by se situace obrátila k lepšímu, budeme Vás o akcích informovat na stránkách obce, na plakátech, skrz
obecní rozhlas či na facebooku.
Věříme, že se situace zlepší a budeme se moci opět setkávat na společných
akcích. Přejeme všem hlavně pevné zdraví.
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